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Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

001/2013 17/01/2013 8428AD/2012

A presente licitação tem como objeto a eventual e futura aquisição de equipamentos de 
periféricos e acessórios de Tecnologia da Informação (TI) e equipamentos de alimentação 
elétrica para TI, e solução de virtualização para ambiente de Data Center, mediante Sistema de 
Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos existentes no Anexo I - Termo de 
Referência, parte integrante do Edital 001/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO
* AURIGA INFORMÁTICA SERVIÇOS
* SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA

002/2013 17/01/2013 8709AD/2012

A presente licitação tem por objeto a seleção da(s) menor(es) proposta(s) de preço(s) unitário(s),
visando a formação de registro de preços, com a expectativa de aquisição de 57 (cinquenta e
sete) veículos automotores novos (veículo de tração, de carga e transporte coletivo de passageiro,
reboque e semirreboque, antes do seu registro e licenciamento) , zero quilômetro, de acordo com
as especificações constantes  do Item 10 – DO VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, com entrega e assistência técnica em São Luís – MA

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído

* FIAT AUTOMÓVEIS S/A
* FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
* DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

E PEÇAS LTDA

003/2013 29/01/2013 8296AD/2012

A presente licitação tem como objeto a eventual e futura aquisição de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de aparelhos de fax (Brother, Sharp, Panasonic), aparelhos de telefone,
rádio transmissor, mesa de som, guilhotina, fragmentadora, encadernadora de papel, máquina de
calcular, caixa de som, microfone, filmadora, data show, televisão, ventilador, cafeteira, frigobar
e bebedouro, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos
existentes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital 003/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
* SÃO LUÍS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

005/2013 17/01/2013 8709AD/2012

A presente licitação tem como objeto a  contratação de empresa especializada na prestação de
serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva,  com reposição  de  peças,  em centrais  de  ar
condicionado (SELF, ACJ e SPLIT),  nos prédios: Sede das Promotorias de Justiça da Capital,
localizada à Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Loja 38 - Cohama, São Luís – Maranhão
(este  com  perspectiva  de  mudança  de  endereço)  e  Sede  da  Procuradoria  Geral  de  Justiça,
localizado à Rua Osvaldo Cruz, 1396- São Luís-MA, nas especificações constantes no TERMO
DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do Edital 005/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 
(a) – Informar o número do edital do processo licitatório
(b) – Data de publicação nos meios de comunicações devidos. Exemplos: Diário Oficial, jornais de grande circulação.
(c) – Número do processo interno do órgão.
(d) – Descrição da licitação.
(e) – Tipo do processo licitatório, conforme previsto na Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/2005 e demais normas pertinentes.
(f) – Modalidade da licitação, conforme previsto na Lei 8.666/1993, Lei 10.520/20002, Decreto 5.450/2005 e demais normas pertinentes.
(g) – Situação do andamento do processo licitatório.
(h) – Nome da empresa vencedora. Caso o processo licitatório esteja em andamento, preencher o campo com o termo “aguardando”.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alíneas “a” e “d”.


